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RESUME 
 
Drivhusgasinducerede klimaforandringer forventes at ville påvirke eksempelvis temperatur og 
nedbør markant i de næste 100 år. For at belyse effekten af klimaændringerne på det hydrolo-
giske kredsløb i Danmark, er signalerne fra DMI’s klimamodel samkørt med GEUS’ hydrolo-
giske model, DK-modellen. Beregninger foretaget på baggrund af emissionsscenarierne A2 
og B2 viser, at klimaændringerne vil få markant indflydelse på vandkredsløbet. Samtidig viser 
beregningerne, at der er store regionale og sæsonmæssige variationer i klimaændringernes 
effekt. I Vestjylland påvirkes grundvandsstanden og vandløbsafstrømningen i vintersæsonen 
kraftigst, mens der på Sjælland simuleres de største ændringer for sommer- og vinterafstrøm-
ning. 
 
INDLEDNING 

 
Der er indikationer for, at øget emission af drivhusgasser vil medføre markante påvirkninger 
af det fremtidige klima på jorden (f.eks. Giorgi et al., 2001). Modelberegninger udført af DMI 
(Danmarks Meteorologiske Institut) viser, at for Danmark vil IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) emissionsscenarierne A2 og B2 (Nakicenovic et al., 2000) resultere i 
stigninger i årsmiddel temperaturen på mellem 0,7 og 4,6 ºC i løbet af det enogtyvende år-
hundrede. I sommerhalvåret kommer der flere episoder med kraftig nedbør og længerevaren-
de perioder med tørke (Christensen & Christensen, 2004). I vinterhalvåret kommer der mere 
nedbør, der fortrinsvis vil falde som regn. Yderligere viser modelsimuleringerne, at so-
lindstrålingen i august til oktober vil stige, mens den vil falde i de øvrige måneder. Sammen-
holdt med ændringerne i temperatur og vindhastigheder vil det påvirke størrelsen og den sæ-
sonmæssige variation i potentiel fordampning i fremtiden. Hvordan disse ændringer i både 
nedbør, temperatur og potentiel fordampning, som er de drivende variable for den landbasere-
de del af det hydrologiske kredsløb, samlet set vil påvirke grundvandsdannelsen, grundvands-
standen, vandløbsafstrømningen og vandbalancen er derfor det, denne modelbaserede under-
søgelse søger at rette fokus på og illustrere på baggrund af den nationale vandressourcemodel 
(DK-model) og inddata fra klimamodellerne (A2 og B2 scenarierne). 

 
Formålet med nærværende projekt er at undersøge betydningen af det 21. århundredes klima-
ændringer for kvantiteten af den fremtidige grundvandsdannelse, grundvandets trykniveau i 
dybere magasiner samt vandløbsafstrømning. Både temporære men specielt geografiske varia-
tioner over Danmark søges belyst i undersøgelsen. 

 
TEORI 
 
I det følgende beskrives de metoder, værktøjer og antagelser, der benyttes til kvantificering af 
klimaændringernes effekt på vandkredsløbet, og dets forskellige delkomponenter (f.eks. 
grundvandsdannelse og afstrømning).  
 
Hydrologisk model 
Som basis for kvantificering af effekten af klimaændringer på vandkredsløbet benyttes ”den 
national vandressourcemodel” også kaldet DK-modellen (Henriksen et al., 2003). Modellen 
simulerer ferskvandets kredsløb, bl.a. grundvandssystemets og vandløbssystemets respons på 
specificerede input af bl.a. nedbør, temperatur og potentiel fordampning og er derfor velegnet 

 



til at beskrive konsekvensen af fremtidige klimaændringer. Den nationale vandressourcemo-
del udgør en integreret grundvands/overfladevandsmodel, som dækker hele landet (43.000 
km2). På basis af daglige værdier for nettonedbør beregnes grundvandsstrømningen med en 
relativ detaljeret 3D grundvandskomponent, som beskriver grundvandsdannelse og trykniveau 
i forskellige geologiske lag. Vandløbskomponenten definerer afstrømning i vandløb og be-
skriver udveksling mellem grundvand og vandløb. Modellen er baseret på omfattende databa-
ser for geologi, jordart, topografi, vandløbssystem, klima og hydrologi.  
 
Klimascenarier og -model 
Klimaændringer baseres på IPCC’s scenarier for emission af drivhusgasser benævnt A2 og 
B2, som repræsenterer hhv. et middelhøjt og et middellavt emissionsscenarium. Der benyttes 
resultater fra DMI’s regionale klimamodel HIRHAM (Christensen et al., 1996), som i EU-
projektet PRUDENCE blev anvendt til at generere klimadata for forskellige emissionsscena-
rier. Randbetingelserne til den regionale klimamodel stammer fra den britiske globale atmo-
sfæriske klimamodel HadAM3H. 

 
I nærværende projekt benyttes simulerede ændringer i nedbør og temperatur samt klimatolo-
giske variable, der efterfølgende benyttes til beregning af reference fordampning (vha. Pen-
man-Monteith ligningen). Disse ændringer er vurderet på baggrund af klimascenarie-data, der 
er tilgængelige for både en kontrolperiode, som dækker 1961-1990 (repræsenterende nuvæ-
rende klimatiske forhold), og for perioden 2071-2100 (repræsenterende fremtidssituationen). 
For A2-scenariet foreligger klimamodelresultaterne i et 12-km grid, mens de for B2 foreligger 
i et 50-km grid. Selv om B2-resultaterne kun er tilgængelige i et grovere net, vurderes de fort-
sat at være brugbare i relation til DK-modellen, der er baseret på et 40-km klimagrid. Desu-
den viser van Roosmalen et al. (2006), at der er relativ lille forskel på at anvende værdier fra 
A2-scenariet i hhv. 12 km og 50 km opløsning til den foreliggende opgave. 
 
Transformation af klimainput 
Ideelt set burde det være muligt at anvende klimamodellens output for hhv. kontrolperioden 
og fremtidsscenarierne som input direkte til den hydrologiske model. Meteorologiske variable 
fra klimamodeller er imidlertid ofte behæftede med systematiske fejl, som resulterer i, at der 
f.eks. genereres for meget eller for lidt nedbør for et givent område. Det er derfor nødvendigt 
enten at skalere klimamodellens output, som i nærværende sammenhæng udføres vha. ’delta 
change’ eller ’delta metoden’ (Hay et al., 2000). På baggrund af klimamodellens resultater for 
kontrolperioden og fremtidsscenarierne (A2 og B2) beregnes det, hvor meget eksempelvis 
nedbøren ændrer sig på månedsbasis. Herved estimeres en faktor for hver af årets tolv måne-
der ud fra 30 års simuleringer med klimamodellen og sammenligning med klimamodelsimule-
ringer for den 30-årrige kontrolperiode. Disse faktorer multipliceres efterfølgende med de 
historisk observerede daglige nedbørsdata for at beregne et så realistisk og konsistent input 
som muligt til den hydrologiske model.  
 For nedbør fås følgende algoritme til beregning af daglig fremtidig input 
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hvor P∆ er nedbøren for fremtidssenariet og Pobs er den observerede nedbør i den historiske 
periode (nutidsperioden). (i,j) betegner dag og måned. ∆P er ændringen i nedbør som simule-
ret (predikteret) af klimamodellen. Denne værdi beregnes som 
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hvor P (j) er middelværdien af nedbør for måned j over den betragtede periode. Indeks fut 
betegner fremtidsscenariet (2071-2100), mens indeks cont betegner kontrolperioden (1961-
1990). Delta-værdierne ∆P beregnes på månedsbasis, og der fremkommer dermed 12 delta-
værdier, som anvendes til at skalere det målte nedbørsinput til et fremtidigt nedbørsinput. 
 

På tilsvarende vis beregnes reference evapotranspirationen, ET0, for fremtidsscenariet som 
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hvor ∆ET er givet ved 
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Reference evapotranspirationen for hhv. kontrol og fremtidssenarierne beregnes vha. Penman-
Monteith ligningen beskrevet nedenfor. 

 
For temperatur benyttes følgende beregning 
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hvor ∆T er givet ved 
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Effekten af klimaændringerne findes ved at sammenligne den hydrologiske models respons på 
de observerede værdier af Pobs, Tobs og ET0,obs med responset beregnet på baggrund af de 
ovenstående værdier af P∆, T∆ og ET0,∆. På baggrund af daglige værdier af meteorologiske 
variable fra klimamodellen beregnes månedlig middel af nedbør, reference fordampning og 
temperatur for både kontrol- og fremtidsperiode for hver af klimamodellens gridceller. Vha. 
ligning (2), (4) og (6) ovenfor bestemmes deltaværdier for hver enkelt grid. Herefter foretages 
en rumlig midling af delta-værdierne for alle landbaserede grid i Danmark. Delta-værdierne 
repræsenterer dermed de gennemsnitlige forhold i Danmark. 

 
Den største ulempe ved anvendelse af delta metoden er, at de ekstreme værdier fra fremtids-
scenarierne filtreres bort i skaleringsprocessen. Metoden vil f.eks. ikke kunne beskrive effek-
ten af, at sommernedbøren falder som enkelte kraftige regnhændelser frem for mange små 
hændelser. Delta metoden vurderes til gengæld at være robust overfor eventuelle systematiske 
fejl i klimamodellens prediktioner af den fremtidige dynamik i klimaet.  

 
Der arbejdes i det følgende med tre forskellige tidsperioder og datasæt. Udover kontrolperio-
den (1961-90) og fremtidsperioden (2071-2100), hvorfra der foreligger simulerede resultater 
fra klimamodellen, benyttes der observerede data for nedbør, fordampning og temperatur for 
perioden 1971-2004 som input til den hydrologiske model. Heraf anvendes de sidste 15 år, 

 



1990-2004, som basis for analysen af ændringer i det hydrologiske system, og denne 15-årige 
periode betegnes i det efterfølgende som nutidsperioden. 

 
Oplande 
Det er valgt at basere analysen på to DK-model oplande, hhv. Vestjylland og Sjælland (se 
Figur 1). Modellen i Vestjylland dækker et 5.263 km2 stort område mens Sjællandsmodellen 
dækker hele øen Sjælland med et areal på 7.031 km2. De to områder udgør to yderpunkter i 
Danmark mht. geologi, hydrologi og klima. Mht. til geologisk opbygning er det Vestjyske 
område karakteriseret ved forholdsvis højpermeable aflejringer, bl.a. store regionale sandfo-
rekomster, mens Sjælland er karakteriseret ved, at de øverste lag generelt er dannet under sid-
ste istid og derfor præget af morænelersaflejringer. Topografisk er Vestjylland karakteriseret 
ved at være relativt flad, mens Sjælland er præget af et mere kuperet terræn. Desuden er de 
klimatiske forhold forskellige for de to områder, hvor der i Vestjylland falder betydeligt mere 
nedbør end på Sjælland, mens den potentielle fordampning er lidt højere på Sjælland. Netto-
nedbøren i Vestjylland bliver derfor væsentlig højere end på Sjælland. For vandløbsafstrøm-
ningen betyder forskellene mellem de to områder, at vandløbsafstrømningen i Vestjylland kan 
karakteriseres som stabil, med relativ lille forskel mellem minimums- og maksimumsvandfø-
ring, mens vandføringen i de Sjællandske vandløb er ustabil, med lave minimumsvandførin-
ger og høje maksimumsvandføringer.  

 

 
Figur 1. Placering af modelområderne i hhv. Vestjylland og på Sjælland.  

 
RESULTATER 
 
I nærværende sammenhæng præsenteres kun resultater for en situation, der kan betegnes som 
”naturlig tilstand”, hvor der ikke sker grundvandsindvinding, og hvor der ikke foretages kun-
stig vanding. Situationen uden grundvandsindvinding er en slags idealtilstand, der gennem-



regnes for at isolere effekten af klimaændringer på det ferske vands kredsløb uden ’menne-
skeskabte påvirkninger’ (f.eks. ændringer i vandindvinding). I Sonnenborg et al. (2006) kan 
resultater, hvor både grundvandsindvinding og markvanding er inkluderet i beregningerne 
findes. 
 
Analyse af fremtidig nedbør, fordampning og nettonedbør 
Forskellen mellem den nuværende nedbør (1990-2004) og nedbøren for A2- og B2-
scenarierne er illustreret i tabel 1. I B2-scenariet stiger nedbøren i Jylland med 16% svarende 
til en stigning i årlig nedbør på 171 mm, mens nedbøren forøges med 14% for Sjælland sva-
rende til en absolut stigning på 110 mm/år. For A2-scenariet stiger nedbøren med 12% og 9% 
for hhv. Jylland og Sjælland, svarende til at den årlige nedbør stiger med 129 mm for Jylland 
og 71 mm for Sjælland. Pga. forskelle i den månedlige fordeling af nedbør for hhv. Jylland og 
Sjælland findes der forskellige relative stigninger i den samlede nedbør, til trods for at nedbø-
ren i de to områder korrigeres med samme delta faktorer. 
 
Forskellen mellem den nuværende referencefordampning (1990-2004) og referencefordamp-
ningen for A2- og B2-scenarierne er ligeledes illustreret i tabel 1. I B2-scenariet stiger refe-
rencefordampningen for både Jylland og Sjælland med 14%. Dette svarer til årlige stigninger i 
absolut referencefordampning på 79 mm og 84 mm/år for hhv. Jylland og Sjælland. For A2-
scenariet stiger referencefordampningen med 19%, svarende til at den årlige referencefor-
dampning stiger med 107 mm for Jylland og 114 mm for Sjælland. A2-scenariet for Sjælland 
skiller sig ud fra de andre scenarier ved, at referencefordampningen stiger mere end nedbøren 
(absolutte værdier).  

  
Tabel 1. Middelværdier (mm/år) for hhv. nedbør, reference fordampning og nettonedbør for modelområderne i 

Jylland og Sjælland for nutidsscenariet samt B2- og A2-scenarierne. I parentes er procent ændring  
 angivet. 
  Opland 
Variabel Scenarium Jylland Sjælland 
 Nu 1073 762 
Nedbør B2 1244 (16%) 872 (14%) 
 A2 1202 (12%) 833 (9%) 
 Nu 570 611 
Ref. Fordampning B2 649 (14%) 695 (14%) 
 A2 677 (19%) 725 (19%) 
 Nu 580 287 
Nettonedbør B2 708 (22%) 366 (27%) 
 A2 657 (13%) 329 (14%) 

 
På baggrund af resultater fra DK-modellens rodzonemodel er nettonedbøren i nutidssituatio-
nen sammenlignet med resultater fra B2- og A2-scenarierne. I alle fire fremtidsscenarier fin-
des en nettonedbør, der er større end den nuværende. Stigningen er specielt markant i B2-
scenarierne, hvor der predikteres stigninger på over 20% svarende til 128 mm/år og 79 mm/år 
for hhv. Vestjylland og Sjælland. Specielt bemærkes at stigningen i nettonedbøren er markant 
højere end stigningen i nedbør. For A2-scenariet findes der absolutte stigninger i nettonedbø-
ren på 77 mm/år og 42 mm/år for Vestjylland og Sjælland. Den sæsonmæssige fordeling af 
nettonedbøren fremgår af figur 2. For begge områder ligger nettonedbøren i perioden decem-
ber-marts markant over nutidsværdierne. I perioden april-juni er forskellen mellem nutids- og 

 



fremtidsscenarierne relativt lille, mens der predikteres lavere nettonedbør i perioden juli-
oktober i både A2- og B2-scenarierne. Specielt i september er der stor forskel på nutids- og 
fremtidsscenarierne, hvor der for A2-scenariet predikteres en værdi, der svarer til den nutidige 
august-værdi.  
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Figur 2.  Månedlige middelværdier af nettonedbør i Vestjylland (A) og på Sjælland (B)  
  for nutidsscenariet samt A2- og B2-scenarierne. 

 
Grundvandsdannelse 
I tabel 2 er den gennemsnitlige grundvandsdannelse til de dybe magasiner i Vestjylland og på 
Sjælland opgjort. I Vestjylland stiger grundvandsdannelsen med 10 mm for A2-scenariet og 
16 mm for B2-scenariet. Mht. den sæsonmæssige variation, se figur 3, øges grundvandsdan-
nelse i A2-scenariet i perioden december-august, mens den er uændret i september-november. 
I B2-scenariet ligger grundvandsdannelsen over værdierne for nutidsscenariet i alle måneder. 
På Sjælland stiger grundvandsdannelsen med 3 mm/år for både A2- og B2-scenarierne. Stig-
ningen finder primært sted i perioden januar-juli, mens der kun sker en lille forøgelse af den 
gennemsnitlige grundvandsdannelse i den resterende del af året, se figur 3.  

 
Tabel 2. Gennemsnitlig grundvandsdannelse (mm/år) til dybe magasiner i Vestjylland (til lag 5)  

  og på  Sjælland (til lag 3). Den procentuelle stigning er angivet i parentes. 
 

Opland Nu B2 A2 
Vestjylland 179 195 (9%) 189 (6%) 
Sjælland 48 51 (6%) 51 (6%) 
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Figur 3. Månedlige gennemsnitsværdier for grundvandsdannelsen i Vestjylland (A) og på Sjælland (B)  
  i Nu-, A2- og B2-scenarierne. 

 
Grundvandsniveau 
På figur 4 ses grundvandets middeltrykniveau for Vestjylland og Sjælland for hhv. A2- og 
B2-scenarierne. I tabel 3 ses, på hvor store arealer der predikteres stigninger i grundvands-
standen på hhv. 0,25 - 1,0 m og over 1,0 m. De største effekter ses for Vestjylland i scenarium 
B2, hvor der i 57% af området vil optræde en stigning i grundvandspotentialet på mellem 0,25 
og 1,0 m, mens der i 7% af området vil ske en stigning på over 1,0 m. I gennemsnit stiger 
grundvandsstanden i B2-scenariet med 43 cm. De gennemsnitlige stigninger i trykniveauet 
dækker over en betydelig geografisk variation, se figur 4. De største stigninger ses at ske ved 
vandskel med stigninger på i størrelsesordenen 1-2 meter.  

 
 Tabel 3. Andel af landareal (i %), hvor der sker stigninger i trykniveauet på hhv. 0,25 – 1,0 m og over  
 1,0 m, for A2- og B2-scenarierne.  

 
Beregningslag Trykniveau-

stigning (m) 
Scenarium B2 Scenarium A2 

0,25 – 1,0  57,4 39,6 Jylland 
        > 1,0 7,4 2,1 
0,25 – 1,0  18,5 12,2 Sjælland 
        > 1,0 3,7 0,0 

 

 



Figur 4. Forskel i middeltrykniveau i Vestjylland og på Sjælland for B2- og A2-scenarierne i  
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 forhold til nutidsscenarierne. 
 

På Sjælland findes der for A2-scenariet stigninger på mellem 0,25 – 1,0 m i 12% af modelom-
rådet, mens der ikke findes stigninger på over 1,0 m. I B2-scenariet predikteres der betydeligt 
større stigninger. I ca. 19% af modelområdet findes der stigninger på 0,25 – 1,0 m, mens der 
sker stigninger på over 1,0 m i ca. 4%. I gennemsnit stiger grundvandsstanden relativt beske-
dent på Sjælland, med højeste middelværdier på ca. 15 cm i B2-scenariet. Gennemsnitsværdi-
erne dækker imidlertid over en betydelig geografisk variation, se figur 4. I Nordøstsjælland 
stiger trykniveauet i begge scenarier, og i B2-scenariet er der tale om ganske betydelige stig-
ninger på over 0,5 m i et stort område. I A2-scenariet findes der mange steder i den sydvestli-



ge del af Sjælland tendens til reduktioner i trykniveauet. For B2-scenariet er trykniveauet i 
denne del af Sjælland kun lidt eller ikke påvirket af klimaforandringerne. Den geografiske 
forskel i trykniveauets ændringer kan delvis forklares vha. ændringerne i nettonedbørsforde-
lingen. Stigningen i trykniveau i Nordsjælland skyldes imidlertid, at den geologiske opbyg-
ning er karakteriseret ved, at der stort set ikke optræder sammenhængende lavpermeable ler-
lag. I disse områder opnås der derfor et strømningssystem, som ligner det, der forefindes i 
Vestjylland, og den øgede nettonedbør strømmer derfor ikke via dræn til vandløb men bidra-
ger til en større grundvandsdannelse med stigende trykniveau til følge. 

 
Vandløbsafstrømning 
I det følgende præsenteres vandføringsresultater fra den største vandføringsstation i hvert af 
de to oplande: Station 25.14 på Skjern Å med et opland på 1558 km2, og station 57.14 på Su-
såen med et opland på 763 km2. I tabel 4 er middelafstrømningen for perioden 1990-2004 
vist. Middelafstrømningen stiger fra nutidsscenariet til fremtidsscenarierne, hvor den største 
stigning findes for B2-scenariet, hvor middelafstrømningen stiger med 18% i Vestjylland og 
27% på Sjælland.  
 
De relative ændringer (i forhold til nutidsscenariet) i vandløbsafstrømningens sæsonmæssige 
fordeling er vist på figur 5. I Vestjylland findes der for A2-scenariet stigninger i månedsmid-
delafstrømningen i månederne december-juni, mens der for specielt september og oktober 
findes reduktioner i afstrømningen. Den samme tendens ses for B2-scenariet, men her ligger 
den fremtidige afstrømning generelt højere. Der predikteres for begge fremtidsscenarier en 
relativ stor stigning i månedsmiddelafstrømning i januar-marts (stigning på 20-30%), mens 
der er relativ lille forskel på nutids- og fremtidsafstrømningen i månederne april-august. Ef-
fekten på Sjælland er endnu større. Her stiger den gennemsnitlige vinterafstrømning med op 
til 50%, mens der i sensommeren predikteres markante vandføringsreduktioner på op til 50% i 
A2-scenariet. Reduktionen i september og oktober betyder, at perioden med lave vandføringer 
forlænges med af størrelsesorden to måneder på Sjælland. 

 
Tabel 4. Middelafstrømning (m3/s) for hhv. station 25.14 i Skjern Å og 57.12 i Suså.  
  Procent  ændring angivet i parentes. 

 
Vandføringsstation Scenarium 25.14 57.12 

Nu 24,1 6,11 
A2 26,9 (12%) 7,09 (16%) 
B2 28,5 (18%) 7,78 (27%) 

 
 
KONKLUSION 
 
For Danmark som helhed betyder klimaændringerne, at nettonedbøren stiger markant. Den 
største stigning findes for B2-scenariet, hvor den årlige nettonedbør stiger med 22% og 27% 
for hhv. Vestjylland og Sjælland. I sommerhalvåret, specielt august og september, findes der 
signifikant lavere nettonedbørsværdier, end resultaterne baseret på nutidsklimaet giver. 

 

 



I Vestjylland betyder stigningen i middelnettonedbør, at grundvandsdannelsen og grund-
vandsstanden stiger. I B2-scenariet vil der i vinterhalvåret ske en stigning i grundvandsstan-
den på mere end 0,25 m i over 50% af området, og i næsten 10% af området vil grundvands-
standen stige med mere end 1 m. For både A2- og B2-scenariet stiger den gennemsnitlige 
vinterafstrømning generelt med af størrelsesorden 30%. Samlet viser analysen, at den tilgæn-
gelige vandressource øges i Vestjylland, og at der ikke umiddelbart kan forventes problemer 
med at efterkomme det nutidige vandbehov i fremtiden. Resultaterne tyder også på, at ådale 
og lavtliggende område vil være i fare for at blive uegnede til landbrug, da de vil være vandli-
dende en stor del af året. Desuden vil risikoen for oversvømmelser blive forøget som følge af 
større ekstremvandføringer. 
 
På Sjælland vil de kraftigste effekter af klimaændringerne bestå i en markant forlængelse af 
perioden med lave vandløbsafstrømninger. Pga. reduktionen i middelvandføringen i august-
oktober vil der i mange vandløb optræde sommerlignende vandføringer i af størrelsesorden to 
måneder mere end nu, svarende til at vandføringerne først stiger markant i november måned. 
Som for Vestjylland stiger vinterafstrømningen også markant på Sjælland, men for Sjælland 
er der tale om endnu større stigninger i månedsmiddelafstrømningen på mellem 30% og 50% 
for begge fremtidsklimascenarier i januar-februar.  
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Station 57.12
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Figur 5. Relativ ændring i månedlig middelvandføringer for A2-scenariet og B2-scenariet. 
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